MEMO

Aan

:

Raad Oostzaan

Van

:

College van burgemeester en wethouders

Datum

:

29 maart 2016

Onderwerp

:

Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein op het Wmobeleidsplan

Geachte raadsleden,
Desgevraagd heeft de Adviesraad Sociaal Domein geadviseerd op het Wmo-beleidsplan
2016, als bijlage vindt u dit advies. Onderstaand leest u de reactie van het college op dit
advies.

Algemeen t.a.v. het concept (zie advies Wmo-raad)
Waar staat je gemeente
Gemeente Oostzaan zal periodiek gebruik maken van de onderzoeken en de gegevens
die de onderzoeken opleveren voor het monitoren van het beleid.
Terminologie
Aan gebruik van jargon is helaas niet altijd te ontkomen. Begrippen worden wel
uitgelegd, zoals het begrip “blended hulpverlening”. De termen “zelfredzaam” en “eigen
kracht” komen niet voor niets zo vaak terug: deze begrippen zijn de eigenlijk de essentie
van de Wmo: niet alle hulpvragen vertalen als vragen aan de overheid, maar als vraag
aan jezelf en je omgeving “wat kan ik zelf doen, want kan mijn omgeving doen”.
Herkenbaar fysiek aanmeldingspunt
Dat herkenbare fysieke aanmeldingspunt is er: het Servicepunt in De Bieb.

Wat wordt gemist (zie advies Wmo-raad)
Aansluiting en samenhang
Deze is beschreven in deel IV E: “Samenwerking en afstemming”.
Concrete aandacht voor en uitwerking van maatwerk
De volgorde is:
1. inzet van eigen kracht en zelfredzaamheid
is deze niet of onvoldoende toereikend, dan:
2. algemene voorzieningen
is deze niet of onvoldoende toereikend, dan:
3. maatwerkvoorzieningen
De toepassing van maatwerkvoorzieningen door het Sociaal Team is niet
afhankelijk van de komst van een uitvoeringsnota.
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Pagina specifiek (zie advies Wmo-raad)
Verwachtingen van vrijwilligerswerk
Het klopt dat deze verwachtingen hooggespannen zijn. De inzet van vrijwilligers
waarborgen kan de gemeente niet, maar wel kan zij de vrijwilligers ondersteunen door
het inzetten van de instrumenten die er zijn. Beschreven in deel III A: “Eigen kracht en
sociaal netwerk” punt 2: Wij ondersteunen vrijwillige inzet en ondersteunen de sociale
infrastructuur.
Vrijwilligerscoördinator en openstelling van het Servicepunt
Regelmatig zal worden gemonitord of de taakomvang van de vrijwilligerscoördinator nog
spoort met het aantal beschikbare uren. Het zelfde geldt voor de openstelling van het
Servicepunt.
Gebruik zelfredzaamheidsmatrix
Net zo goed als de woorden “zelfredzaam” en “eigen kracht” essentieel zijn voor de
Wmo, is de zelfredzaamheidsmatrix dat ook. Het is geenszins de bedoeling dat
vrijwilligers overbelast raken. Dit zal goed in de gaten gehouden moeten worden door de
vrijwilligerscoördinator, het Servicepunt zèlf en de instellingen waarnaar zij verwijzen.
Bemensing met vrijwilligers kan een risico zijn in zowel kwantitatieve als kwalitatieve
zin.
Er wordt momenteel aan een voorstel gewerkt om integrale toegang te organiseren. Een
fysiek aanmeldpunt is één van de mogelijkheden die wordt onderzocht.
Participatiewet
Hierover is geen verschil van inzicht.
Communicatie in samenhang met risico-analyse
In deel IV G zijn de risico’s in kaart gebracht evenals de maatregelen die daar op
toegepast worden om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.
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